
Dagsorden Generalforsamling i Kalundborg Kunstforening

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Skolen på Herredsåsen i aulaen.

NB. NB: Igen i år kontrolleres medlemskabet først, hvis man udtrækkes som vinder i 
bortlodningen – og altså ikke ved indgangen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Anders Villadsen

2. Formandens beretning om 2022 ved foreningens formand Peer Lysemose

3. Aflæggelse af regnskab for 2022 ved kasserer Pia Nyeman 

4. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen, hvilket vil sige senest tirsdag den 6. februar 2023. Forslag kan sendes
pr. mail til formand@bispegaarden.dk 

5. Fastsættelse af kontingent for 2024
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i forhold til 2023, hvor kontingentet er:

Enkeltmedlemskab: 175 kr. og par: 275 kr.
Pensionister, enkelt medlemskab:150 kr. og par: 200 kr.
Firmamedlemskab: 500 kr.
Unge under uddannelse på 150 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for to år er:

 Peer Lysemose ønsker ikke genvalg
 Pia Nyeman kan genvælges
 Anne Fabricius kan genvælges
 Birte Klæsøe Lund kan genvælges      

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg for et år er:

 Palle Bruun Olsen kan genvælges
 Gitte Pløger kan genvælges

8. Valg af revisorer
På valg for et år er:

 Poul Olesen kan genvælges
 Svend Matthiesen kan genvælges

9. Eventuelt

mailto:formand@bispegaarden.dk


Efter generalforsamlingen vil der være en kunstquiz med følgende præmie:
En bronzeskulptur af Trine Guld: Ulvekobbel

Efter quizzen vil der være bortlodning af de af foreningen indkøbte kunstværker. Se hvilke 
værker du kan vinde på nedenstående liste, se selve værkerne på Bispegården 1. sal fra 
tirsdag den 24.01. i åbningstiden eller se dem på foreningens hjemmeside og Instagram.

Generalforsamlingen slutter med, at der bliver budt på vin eller vand og lidt mundgodt.

Bortlodningen af de indkøbte værker vil foregå som de foregående år: 

 80 % (ca.) af værkerne bortloddes blandt de medlemmer, der er til stede på 
generalforsamlingen, og som har betalt kontingent for 2022, og de resterende ca. 20 
% bortloddes blandt alle, der var medlem i 2022. 

 Medlemmer, der har været medlem i 2022, og som møder op til generalforsamlingen
vil få udleveret en nummereret seddel, der bruges til lodtrækningen. 
Ægtepar/samboende som begge er medlem og dermed har betalt ”par-kontingent” 
vil få uddelt to lodder.

 Medlemmerne vælger værker i den rækkefølge, de bliver udtrukket.
 Vinder man i første runde (i lodtrækning blandt de 80 % af værkerne), kan man ikke 

vinde i sidste runde – dog kan et par-medlem deltage, selv om ægtefællen/samboe-
ren vandt i første runde.

 Værker, der er vundet af ikke-tilstedeværende medlemmer, kan afhentes på Bispe-
gården en nærmere fastsat dag og tid. Dagen fremgår af det brev, som tilsendes ef-
ter generalforsamlingen, og udleveringen foregår i den rækkefølge, som medlem-
merne er udtrukket på generalforsamlingen.

Peer Lysemose
Kalundborg, den 22. januar 2023

Værker til bortlodning, indkøbt i 2022

1. Gitte Valentiner-Branth : You go tone Life to live,  maleri  
2. Gitte Valentiner-Branth:  The Evening is complete, maleri
3. Eva Nedergaard: Grønlandsmotiv, aquatinte
4. Kirsten Antonie Sørensen: Mandarintræ, litografi
5. Marianne (Buller) Hermansen: Skål med Røsnæsler 
6. Christine Scherfig: Høne , maleri
7. Marianne Schou Nielsen: Skulptur til ophængning
8. Tchai Munch: Glasskulptur
9. Jette Nørregaard: Skifer med papir 
10.Charlotte Nielsen: Keramik, rakubrændt
11. Jens Bohr: Rustand, maleri
12.Anne Fabricius-Møller: Sofapude med tryk: Fortsatte blomster
13.Anne Fabricius Møller: Sofapude med tryk: Fortsatte blomster
14.Finn Heiberg: Maleri m/hvid plasticgaffel
15.Atelier Clot: Alechinsky – litografi, AB
16.Per Hebsgaard: Glasfad af Arne Haugen Sørensen
17.Denis Virlogeux: Græskar i blåt fad, Maleri
18.Denis Virlogeux: Æble med sort baggrund, Maleri

Desuden bortlodder vi følgende: 3 gange et årsabonnement på kunstavisen


